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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.11804/οικ. 7610 (1)
 Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από την ομογενή 

ΑΤΜΑΤΣΙΔΗ (ATMACHIDI) ΑΝΝΑ (ΑΝΝΑ) του ΙΩΑΝΝΗ 
και της ΓΚΑΛΙΝΑ κ.λ.π...  

 O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Με την υπ’ αριθμ. Φ. 11477/6838/2.8.2006 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται αποδε−
κτή η αίτηση της ομογενούς ATMATΣIΔH (ATMACHIDI) 
ΑΝΝΑΣ (ΑΝΝΑ) του ΙΩΑΝΝΗ και της ΓΚΑΛΙΝΑ, περί απο−
κτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις δια−
τάξεις 15 και 35 του ν. 3284/10.11.2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) «Περί 
κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας».

2. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 7803/6823/2.8.2006 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται απο−
δεκτή η αίτηση της ομογενούς ΤΑΝΤΑΛΙΔΗ (TANDALIDI) 
ΖΩΗΣ (ΖΟΥΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ, περί 
αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις 15 και 35 του ν. 3284/10.11.2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) «Περί 
Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας».

3. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 10543/6825/2.8.2006 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής γίνεται αποδε−
κτή η αίτηση της ομογενούς KITΣIK (KICHIK) TETIANA 
(TETYANA) του ΒΛΑΣ και της ΣΒΙΤΛΑΝΑ, περί αποκτήσε−
ως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις 15 
και 35 του ν. 3284/10.11.2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) «Περί Κυρώσεως 
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας».

4. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 11476/6839/2.8.2006 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται αποδε−
κτή η αίτηση του ομογενούς ATMATΣIΔH (ATMACHIDI) 
ΙΩΑΝΝΗ (ΙVΑΝ) του ΙΩΑΚΕΙΜ και της ΒΕΡΑΣ, περί απο−
κτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις δια−
τάξεις 15 και 35 του ν. 3284/10.11.2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) «Περί 
Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας».

5. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 19938/6831/2.8.2006 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής γίνε−
ται αποδεκτή η αίτηση του ομογενούς ΔEΛOBEPIΔH 
(DELOVERIDI) XAPAΛAMΠOY (KHARLAMPY) του ΓΕΩΡ−
ΓΙΟΥ και της ΣΟΦΙΑΣ, περί αποκτήσεως της Ελληνικής 
Ιθαγένειας σύμφωνα με τις διατάξεις 15 και 35 του ν. 
3284/10.11.2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας».

6. Με την υπ’ αριθμ. Φ.24634/6835/2.8.2006 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής γίνεται αποδε−
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κτή η αίτηση της ομογενούς ΤΣΕΛΜΠΑΡΑΧ (CΗΕLΒΑRΑ−
ΚΗ) ΕΛΕΝΗΣ (OLENA) του ΑΝΔΡΕΑ και της ΒΙΡΑ, περί 
αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας σύμφωνα με τις 
διατάξεις 15 και 35 του ν. 3284/10.11.2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) «Περί 
Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας».

7. Με την υπ’ αριθμ. Φ.24543/6832/2.8.2006 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται απο−
δεκτή η αίτηση της ομογενούς ΠΕΝΖΙΑΚΟΒΑ (ΡΕΝΖΥΑ−
ΚΟVA) NEΛΛH (NELLI) του ΙΑΚΩΒΟΥ και της ΡΑΙΣΑ, περί 
αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις 15 και 35 του ν. 3284/10.11.2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) «Περί 
Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας».

8. Με την υπ’ αριθμ. Φ.8986/6821/2.8.2006 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται αποδε−
κτή η αίτηση της ομογενούς NTOYMΠKOBA (DUBKOVA) 
BΑΛENTINA (VALENTYNA) του ΑΛΕΞΙΟΥ και της ΚΥΡΙΑΚΗΣ, 
περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με 
τις διατάξεις 15 και 35 του ν. 3284/10.11.2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) 
«Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας».

9. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 14253/6393/2.8.2006 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής γίνεται αποδε−
κτή η αίτηση της ομογενούς TΣIΛIΔH (CHILIDI) ΜΕΝΤΕΪΑ 
(MEDEIA) του ΦΩΤΗ και της ΚΕΤΟ, περί αποκτήσεως της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις 15 και 35 
του ν. 3284/10.11.2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) «Περί Κυρώσεως του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» καθώς και ο εξελλη−
νισμός του ονόματος της από ΜΕΝΤΕΪΑ σε ΜΗΔΕΙΑ.

10. Με την υπ’ αριθμ. Φ.22354/οικ.7611/2.8.2006 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται αποδεκτή 
η αίτηση της ομογενούς ΧΑΤΖΗNOBA (KHADZHYNOVA) 
ΜΑΡΙΑΣ (MARIYA) του ΜΙΚΟΛΑ και της ΝΑΝΤΙΑ, περί απο−
κτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας σύμφωνα με τις δια−
τάξεις 15 και 35 του ν. 3284/10.11.2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) «Περί 
Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας».

11. Με την υπ’ αριθμ. Φ.9357/6810/2.8.2006 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής γίνεται αποδε−
κτή η αίτηση της ομογενούς XAΛTZIEBA (KHALDZHIEVA) 
ΑΝΝΑΣ (ΑΝΝΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΝΕΛΙΑ, περί απο−
κτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας σύμφωνα με τις δια−
τάξεις 15 και 35 του ν. 3284/10.11.2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) «Περί 
Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας».

12. Με την υπ’ αριθμ. Φ.21019/6396/2.8.2006 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής γίνε−
ται αποδεκτή η αίτηση του ομογενούς ANAΣTAΣIΔH 
(ANASTASIDI) ΦΕΝΤΕΡΙΚ (FΕDΕRΙΚ) του ΔΜΗΤΡΗ και 
της ΑΛΕΞΑΝΤΡΑΣ, περί αποκτήσεως της Ελληνικής 
Ιθαγένειας σύμφωνα με τις διατάξεις 15 και 35 του ν. 
3284/10.11.2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας» καθώς και ο εξελληνισμός 
του ονοματεπωνύμου του από ΑΝΑΣΤΑΣΙΔΗ ΦΕΝΤΕΡΙΚ 
σε ΑΝΑΣΤΑΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.

13. Με την υπ’ αριθμ. Φ.21020/2984/2.8.2006 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής γίνεται αποδε−
κτή η αίτηση του ομογενούς ΑΝΑΣΤΑΣΙΔΗ (ΑΝΑSTASIDI) 
ΔHMHTPH (DIMITRI) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ και της ΜΑΡΙΝΑΣ, 
περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας σύμφωνα 
με τις διατάξεις 15 και 35 του ν. 3284/10.11.2004 (ΦΕΚ 
217 Α΄) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα−
γένειας» καθώς και ο εξελληνισμός του επωνύμου του 
από ΑΝΑΣΤΑΣΙΔΗ σε ΑΝΑΣΤΑΣΙΔΗΣ.  

 Αθήνα, 2 Αυγούστου 2006

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Γενική Διευθύντρια
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ    

Αριθμ. 42652 (2)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού Προ−

σώπου με την επωνυμία «118η Σχολική Επιτροπή Δή−
μου Αθηναίων» (38° Νηπιαγωγείο, 81° Νηπιαγωγείο, 
113° Νηπιαγωγείο, 46° Δημοτικό, 65° Δημοτικό, 112° 
Δημοτικό και 132° Δημοτικό). 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/1997 τ. Α΄) «Διοί−

κηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θε−
μάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» 

2. Την παράγραφο 8 του άρθρου 9 του ν. 2640/1998 
(Φ.Ε.Κ. 206/1998 τ.Α΄).

3. Την υπ’ αριθμ. 4989/1991/25.2.1992 απόφαση του Νο−
μάρχη Αθηνών, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 174/16.3.1992 
τ.Β΄ και αφορά στη σύσταση στο Δήμο Αθηναίων ιδίου 
Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «118η Σχολική Επι−
τροπή Δήμου Αθηναίων».

4. Την υπ’ αριθμ. 2020/2006 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αθηναίων, που αφορά στην τροποποίηση 
του Ν.Π. με την επωνυμία «118η Σχολική Επιτροπή Δήμου 
Αθηναίων».

5. Την υπ’ αριθμ. οικ. 16978/12.11.2003 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, ΦΕΚ 1693/18.11.2003 
τ.Β΄ «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσίας υπογρα−
φής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» αποφάσεων, 
εγγράφων και άλλων πράξεων στον Γενικό Διευθυντή 
Περιφέρειας, στους προϊστάμενους των Διευθύνσεων 
Αυτοδιοίκησης − Αποκέντρωσης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και Διοίκησης Αν. Αττικής − Δυτ. Αττικής − Πειραιώς και 
στους Προϊσταμένους των τμημάτων των Διευθύνσεων 
αυτών», αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε το άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. 4989/1991/25.2.1992 
απόφασης του Νομάρχη Αθηνών ως εξής:

1. Συστήνουμε στο Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής 
ίδιο Νομικό Πρόσωπο με το όνομα «118η Σχολική Επιτρο−
πή» (38° Νηπιαγωγείο, 81° Νηπιαγωγείο, 113° Νηπιαγωγείο, 
65° Δημοτικό, 112° Δημοτικό και 132° Δημοτικό).

− Κάλυψη δαπάνης
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκα−

λείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
του Δήμου Αθηναίων.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η αριθμ 4989/1991/25.2.1992 
απόφαση του Νομάρχη Αθηνών. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 4 Αυγούστου 2006
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Η Γενική Διευθύντρια
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ 

Ö
Αριθμ. 42693 (3)
   Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού Προ−

σώπου με την επωνυμία «36η Σχολική Επιτροπή Δή−
μου Αθηναίων» (13° Δημοτικό & 11° Νηπιαγωγείο). 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/1997 τ. Α΄) 

«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις» 
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2. Την παράγραφο 8 του άρθρου 9 του ν. 2640/1998 
(Φ.Ε.Κ. 206/1998 τ.Α΄).

3. Την υπ’ αριθμ. 24430/1991/25.2.1992 απόφαση του Νο−
μάρχη Αθηνών, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 171/13.3.1992 
τ.Β΄ και αφορά στη σύσταση στο Δήμο Αθηναίων ιδίου 
Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «36η Σχολική Επι−
τροπή Δήμου Αθηναίων».

4. Την υπ’ αριθμ. 2014/2006 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αθηναίων, που αφορά στην τροποποίηση 
του Ν.Π. με την επωνυμία «35η Σχολική Επιτροπή Δήμου 
Αθηναίων».

5. Την υπ’ αριθμ. οικ. 16978/12.11.2003 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, ΦΕΚ 
1693/18.11.2003τ.Β΄ «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξου−
σίας υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» 
αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στον Γενι−
κό Διευθυντή Περιφέρειας, στους προϊστάμενους των 
Διευθύνσεων Αυτοδιοίκησης − Αποκέντρωσης, Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Αν. Αττικής − Δυτ. Αττικής 
− Πειραιώς και στους Προϊσταμένους των τμημάτων των 
Διευθύνσεων αυτών», αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε το άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. 24430/1991/ 
25.2.1992 απόφασης του Νομάρχη Αθηνών ως εξής:

1. Συστήνεται στο Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής 
ίδιο Νομικό Πρόσωπο με το όνομα «36η Σχολική Επιτρο−
πή» (13ο Δημοτικό Σχολείο & 10ο και 11ο Νηπιαγωγεία)

− Κάλυψη δαπάνης
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκα−

λείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
του Δήμου Αθηναίων.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’ αριθμ. 24430/1991/ 
25.2.1992 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 4 Αυγούστου 2006

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Γενική Διευθύντρια
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ 

F
Αριθμ. 42651 (4)
   Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού Προ−

σώπου με την επωνυμία «108η Σχολική Επιτροπή Δή−
μου Αθηναίων» (10° Δημοτικό Γαλατσίου και 25° Δη−
μοτικό).

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/1997 τ. Α΄) 

«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις» 

2. Την παράγραφο 8 του άρθρου 9 του ν. 2640/1998 
(Φ.Ε.Κ. 206/1998 τ.Α΄).

3. Την υπ’ αριθμ. 24471/1991/25.2.1992 απόφαση του Νο−
μάρχη Αθηνών, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 182/18.3.1992 
τ.Β΄ και αφορά στη σύσταση στο Δήμο Αθηναίων ιδίου 
Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «108η Σχολική Επι−
τροπή Δήμου Αθηναίων».

4. Την υπ’ αριθμ. 2019/2006 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αθηναίων, που αφορά στην τροποποίηση 
του Ν.Π. με την επωνυμία «108η Σχολική Επιτροπή Δήμου 
Αθηναίων».

5. Την υπ’ αριθμ. οικ. 16978/12.11.2003 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, ΦΕΚ 1693/18.11.2003 
τ.Β΄ «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσίας υπογρα−
φής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» αποφάσεων, 
εγγράφων και άλλων πράξεων στον Γενικό Διευθυντή 
Περιφέρειας, στους προϊστάμενους των Διευθύνσεων 
Αυτοδιοίκησης − Αποκέντρωσης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και Διοίκησης Αν. Αττικής − Δυτ. Αττικής − Πειραιώς και 
στους Προϊσταμένους των τμημάτων των Διευθύνσεων 
αυτών», αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε το άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. 24471/1991/ 
25.2.1992 απόφασης του Νομάρχη Αθηνών ως εξής:

1. Συστήνουμε στο Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής 
ίδιο Νομικό Πρόσωπο με το όνομα «108η Σχολική Επι−
τροπή» (174° Δημοτικό και 25° Δημοτικό).

− Κάλυψη δαπάνης
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκα−

λείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
του Δήμου Αθηναίων.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η αριθμ. 24471/1991/25.2.1992 
απόφαση του Νομάρχη Αθηνών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Αυγούστου 2006
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Η Γενική Διευθύντρια
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ

F
    Αριθμ. 14232 (5)
    Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Κέ−

ντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) του Δήμου Λα−
μιέων .

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

Έχοντας  υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων:
α) 31 του ν. 3013/2002.
β) 15 (παρ. 1) του ν. 3260/2004.
γ) 6 του ν. 2527/1997.
2. Την από 13.1.2004 Γνωμοδότηση της ΚΕΔΚΕ.
3. Τα υπ’ αριθμ. ΟΔΕΚΕΠ/6901/8.9.2005, Φ.7/2/7772/ΟΔΕ−

ΚΕΠ/14.10.2005, Φ10307/17.5.2006, Φ.7 ΟΔΕ ΚΕΠ/11123/ 
8.5.2006 έγγραφα του ΥΠΕΣΔΔΑ, με τα οποία παρέχο−
νται διευκρινήσεις και οδηγίες για τη συμπλήρωση των 
συμβάσεων των ΚΕΠ.

4. Το υπ’ αριθμ. ΟΔΕΚΕΠ/12690/17.7.2006 έγγραφο 
του Υφυπουργού ΕΣΔΔΑ Απόστολου Ανδρεουλάκου, 
το οποίο αφορά στην κατανομή συμβάσεων μίσθωσης 
έργου δωδεκάμηνης σε ΚΕΠ των οποίων οι συμβάσεις 
λήγουν κατά τη χρονική περίοδο από 1.9.2006 έως 
31.12.2006 και σύμφωνα με τις οδηγίες του οποίου θα 
πρέπει να συναφθεί η καταγεμηθείσα σύμβαση (επισυ−
νάπτεται), αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε τη σύναψη έξι (6) συμβάσεων μίσθωσης 
έργου από το Δήμο Λαμιέων διάρκειας 12 μηνών, με την 
προϋπόθεση της προηγούμενης λύσης των συμβάσεων 
μίσθωσης έργου οι οποίες επρόκειτο να λήξουν κατά το 
χρονικό διάστημα από 1.9.2006 έως 31.12.2006 καθώς με 
την προϋπόθεση εφαρμογής των παρακάτω όρων:

2.1 Λύση των προηγούμενων συμβάσεων που επρόκει−
το να λήξουν κατά το χρονικό διάστημα από 1.9.2006 
έως 31.12.2006,
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• με κοινή απόφαση και των δύο μερών (επισυνάπτεται 
σχετικό υπόδειγμα λύσης της σύμβασης).

2.2 Ταχυδρομική αποστολή της ηλεκτρονικά συναφθεί−
σας σύμβασης στο ΥΠΕΣΔΔΑ μαζί με την κοινή απόφα−
ση λύσης της προηγούμενης σύμβασης (σε διαφορετική 
περίπτωση η νέα σύμβαση δε θα γίνεται δεκτή και θα 
επιστρέφεται).

2.3 Σε περίπτωση αποχώρησης, παραίτησης, διακοπής 
κλπ της σύμβασης μίσθωσης έργου με πρωτοβουλία του 
συμβασιούχου, δεν θα συναφθεί νέα σύμβαση με νέο 
άτομο ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ του ΥΠΕΣΔΔΑ, το 
οποίο θα πρέπει να έχει ενημερωθεί από την αρμόδια 
υπηρεσία των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού. Σε διαφορετική 
περίπτωση το ΥΠΕΣΔΔΑ δε θα κάνει δεκτή τη σύμβαση 
αλλά και δε θα τη χρηματοδοτήσει.

3. Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται η έδρα του 
οικείου ΚΕΠ.

4. Η αμοιβή του αναδόχου προσδιορίζεται σύμφωνα 
και με την εγκύκλιο 11123/8.5.2006 ως εξής:

1. ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μικρότερη των 24 
μηνών χρηματοδότηση από το ΠΔΕ ΕΠ ΚτΠ−ΣΑΕ055/3 του 
ΥΠΕΣΔΔΑ με μηνιαία αμοιβή συμβασιούχου 880 ευρώ,

2. ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μεγαλύτερη 
των 24 μηνών χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋ−
πολογισμό ενώ για το ύψος της μηνιαίας αμοιβής αντι−
στοιχούν οι εξής υποπεριπτώσεις:

2.1 ο συμβασιούχος αν δεν έχει συμπληρώσει διαδο−
χικές συμβάσεις μίσθωσης έργου 24 μηνών, λαμβάνει 
μηνιαία αποζημίωση 880 ευρώ,

2.2 ο συμβασιούχος αν έχει συμπληρώσει διαδοχικές 
συμβάσεις μίσθωσης έργου άνω των 24 μηνών, λαμ−
βάνει μηνιαία αποζημίωση 1.000 ευρώ (με ημερομηνία 
έναρξης του δικαιώματος αυτού του ύψους αμοιβής 
την 1.2.2005).

5. Οι ανωτέρω συμβάσεις λήγουν αυτοδίκαια από τη χρο−
νική στιγμή που θα στελεχωθεί το ΚΕΠ του ΟΤΑ με μόνιμο, 
προσωπικό, ανεξαρτήτως της διάρκειας ισχύος τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Λαμία, 11 Αυγούστου 2006

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ 

F
Αριθμ. οικ. 14342 (6)
   Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Κέ−

ντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) του Δήμου Αγ. 
Κων/νου .

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων:
α) 31 του ν. 3013/2002.
β) 15 (παρ. 1) του ν. 3260/2004
γ) 6 του ν. 2527/1997.
2. Την από 13.1.2004 Γνωμοδότηση της ΚΕΔΚΕ
3. Τα υπ’ αριθμ. ΟΔΕΚΕΠ/6901/8.9.2005, Φ.7/2/7772/ΟΔΕ−

ΚΕΠ/14.10.2005, Φ10307/17.5.2006, Φ.7 ΟΔΕ ΚΕΠ/11123/ 
8.5.2006 έγγραφα του ΥΠΕΣΔΔΑ, με τα οποία παρέχο−
νται διευκρινήσεις και οδηγίες για τη συμπλήρωση των 
συμβάσεων των ΚΕΠ.

4. Το υπ’ αριθμ. ΟΔΕΚΕΠ/12690/17.7.2006 έγγραφο του 
Υφυπουργού ΕΣΔΔΑ, το οποίο αφορά στην κατανομή 
συμβάσεων μίσθωσης έργου δωδεκάμηνης σε ΚΕΠ των 
οποίων οι συμβάσεις λήγουν κατά τη χρονική περίοδο 
από 1.9.2006 έως 31.12.2006 και σύμφωνα με τις οδηγίες 
του οποίου θα πρέπει να συναφθεί η καταγεμηθείσα 
σύμβαση (επισυνάπτεται), αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης 
έργου από το Δήμο Αγ. Κων/νου διάρκειας 12 μηνών, με 
την προϋπόθεση της προηγούμενης λύσης των συμβά−
σεων μίσθωσης έργου οι οποίες επρόκειτο να λήξουν 
κατά το χρονικό διάστημα από 1.9.2006 έως 31.12.2006 
καθώς με την προϋπόθεση εφαρμογής των παρακάτω 
όρων:

2.1 Λύση των προηγούμενων συμβάσεων που επρόκειτο 
να λήξουν κατά το χρονικό διάστημα από 1.9.2006 έως 
31.12.2006, με κοινή απόφαση και των δύο μερών (επισυ−
νάπτεται σχετικό υπόδειγμα λύσης της σύμβασης).

2.2 Ταχυδρομική αποστολή της ηλεκτρονικά συναφθεί−
σας σύμβασης στο ΥΠΕΣΔΔΑ μαζί με την κοινή απόφα−
ση λύσης της προηγούμενης σύμβασης (σε διαφορετική 
περίπτωση η νέα σύμβαση δε θα γίνεται δεκτή και θα 
επιστρέφεται).

2.3 Σε περίπτωση αποχώρησης, παραίτησης, διακοπής 
κλπ της σύμβασης μίσθωσης έργου με πρωτοβουλία του 
συμβασιούχου, δεν θα συναφθεί νέα σύμβαση με νέο 
άτομο ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ του ΥΠΕΣΔΔΑ, το 
οποίο θα πρέπει να έχει ενημερωθεί από την αρμόδια 
υπηρεσία των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού. Σε διαφορετική 
περίπτωση το ΥΠΕΣΔΔΑ δε θα κάνει δεκτή τη σύμβαση 
αλλά και δε θα τη χρηματοδοτήσει.

3. Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται η έδρα του 
οικείου ΚΕΠ.

4. Η αμοιβή του αναδόχου προσδιορίζεται σύμφωνα 
και με την εγκύκλιο 11123/8.5.2006 ως εξής:

1. ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μικρότερη των 24 
μηνών χρηματοδότηση από το ΠΔΕ ΕΠ ΚτΠ−ΣΑΕ055/3 του 
ΥΠΕΣΔΔΑ με μηνιαία αμοιβή συμβασιούχου 880 ευρώ.

2. ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μεγαλύτερη 
των 24 μηνών χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋ−
πολογισμό ενώ για το ύψος της μηνιαίας αμοιβής αντι−
στοιχούν οι εξής υποπεριπτώσεις:

2.1 Ο συμβασιούχος αν δεν έχει συμπληρώσει διαδο−
χικές συμβάσεις μίσθωσης έργου 24 μηνών, λαμβάνει 
μηνιαία αποζημίωση 880 ευρώ.

2.2 Ο συμβασιούχος αν έχει συμπληρώσει διαδοχικές 
συμβάσεις μίσθωσης έργου άνω των 24 μηνών, λαμ−
βάνει μηνιαία αποζημίωση 1.000 ευρώ (με ημερομηνία 
έναρξης του δικαιώματος αυτού του ύψους αμοιβής 
την 1.2.2005).

5. Οι ανωτέρω συμβάσεις λήγουν αυτοδίκαια από τη χρο−
νική στιγμή που θα στελεχωθεί το ΚΕΠ του ΟΤΑ με μόνιμο 
προσωπικό, ανεξαρτήτως της διάρκειας ισχύος τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Λαμία, 11 Αυγούστου 2006

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ 
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Αριθμ. 4329 (7)
Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Κέ−

ντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), του Δήμου Πρου−
σού Νομού Ευρυτανίας.   

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων:
• 31 του ν. 3013/2002.
• 15 (παρ. 1) του ν. 3260/2004.
• 6 του ν. 2527/1997.
2. Την από 13.1.2004 Γνωμοδότηση της ΚΕΔΚΕ.
3. Τα υπ’ αριθμ. ΟΔΕ ΚΕΠ/6901/8.9.2005, Φ. 7/2/7772/ΟΔΕ 

ΚΕΠ/14.10.2005, Φ.10307/17.5.2005, Φ. 7 ΟΔΕ ΚΕΠ/11123/ 
5.5.2006 έγγραφα του ΥΠΕΣΔΔΑ, με τα οποία παρέχο−
νται διευκρινήσεις και οδηγίες για τη συμπλήρωση των 
συμβάσεων των Κ.Ε.Π.

4. Το υπ’ αριθμ. ΟΔΕ ΚΕΠ/12690/17.7.2006 έγγραφο 
του Υφυπουργού ΕΣΔΔΑ Αποστόλου Ανδρεουλάκου, 
το οποίο αφορά στην κατανομή συμβάσεων μίσθωσης 
έργου δωδεκάμηνης διάρκειας σε ΚΕΠ των οποίων οι 
συμβάσεις λήγουν κατά τη χρονική περίοδο από 1.9.2006 
έως 31.12.2006 και σύμφωνα με τις οδηγίες του οποίου 
θα πρέπει να συναφθεί η κατανεμηθείσα σύμβαση (επι−
συνάπτεται), αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης 
έργου από το Δήμο Προυσού Ν. Ευρυτανίας διάρκειας 
12 μηνών, με την προϋπόθεση της προηγούμενης λύσης 
των συμβάσεων μίσθωσης έργου οι οποίες επρόκειτο 
να λήξουν κατά το χρονικό διάστημα από 1.9.2006 έως 
31.12.2006, με την προϋπόθεση εφαρμογής των παρα−
κάτω όρων:

2.1 Λύση των προηγούμενων συμβάσεων, που επρό−
κειτο να λήξουν κατά το χρονικό διάστημα από 1.9.2006 
έως 31.12.2006, με κοινή απόφαση και των δύο μερών 
(επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα λύσης της σύμβα−
σης).

2.2 Ταχυδρομική αποστολή των ηλεκτρονικά συνα−
φθεισών συμβάσεων στο ΥΠΕΣΔΔΑ μαζί με την κοινές 
αποφάσεις λύσης των προηγουμένων συμβάσεων (σε 
διαφορετική περίπτωση οι νέες συμβάσεις δεν θα γί−
νονται δεκτές και θα επιστρέφονται).

2.3 Σε περίπτωση αποχώρησης, παραίτησης, διακοπής 
κ.λ.π. της σύμβασης μίσθωσης έργου με πρωτοβουλία 
του συμβασιούχου, δεν θα συναφθεί νέα σύμβαση με 
νέο άτομο, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ του ΥΠΕΣΔΔΑ, 
το οποίο θα πρέπει να έχει ενημερωθεί από την αρμόδια 
υπηρεσία των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού. Σε διαφορετική 
περίπτωση το ΥΠΕΣΔΔΑ δεν θα κάνει δεκτή τη σύμβαση 
αλλά και δεν θα τη χρηματοδοτήσει.

3. Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται η έδρα του 
οικείου ΚΕΠ.

4. Η αμοιβή του αναδόχου προσδιορίζεται σύμφωνα 
και με την Εγκύκλιο 11123/5.5.2006 ως εξής:

1. ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μικρότερη 
των 24 μηνών: Χρηματοδότηση από το ΠΔΕ ΕΠ ΚτΠ−
ΣΑΕ055/3 του ΥΠΕΣΔΔΑ με μηνιαία αμοιβή συμβασιού−
χου 880 Ευρώ.

2. ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μεγαλύτερη 
των 24 μηνών: χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋ−

πολογισμό ενώ για το ύψος της μηνιαίας αμοιβής αντι−
στοιχούν οι εξής υποπεριπτώσεις:

2.1 Ο συμβασιούχος αν δεν έχει συμπληρώσει διαδο−
χικές συμβάσεις μίσθωσης έργου 24 μηνών, λαμβάνει 
μηνιαία αποζημίωση 880 Ευρώ.

2.2 Ο συμβασιούχος αν έχει συμπληρώσει διαδοχικές 
συμβάσεις μίσθωσης έργου άνω των 24 μηνών, λαμ−
βάνει μηνιαία αποζημίωση 1000 Ευρώ (με ημερομηνία 
έναρξης του δικαιώματος αυτού του ύψους αμοιβής 
την 1.2.2005).

5. Οι ανωτέρω συμβάσεις λήγουν αυτοδίκαια από τη χρο−
νική στιγμή που θα στελεχωθεί το ΚΕΠ του ΟΤΑ με μόνιμο 
προσωπικό, ανεξαρτήτως της διάρκειας ισχύος των. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Λαμία, 9 Αυγούστου 2006

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ 

F

Αριθμ. 6546 (8)
   Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθω−

σης έργου από τη Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Ιτέ−
ας «ΔΕΜΒΑΙ».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  1. Τις διατάξεις του ν. 2190/1994 ως τροποποιήθηκαν 
μέχρι σήμερα και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997.
3. Τα υπ’ αριθμ. 28077/17.8.2000 και 14196/4.4.2003 έγ−

γραφα του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. τα οποία αναφέρονται στις 
προσλήψεις προσωπικού στις Επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.

4. Το υπ’ αριθμ. 32/7.7.2006 έγγραφο της «Δημοτικής 
Επιχείρησης Αποχέτευσης (ΔΕΜΒΑΙ) Δήμου Ιτέας» (επι−
χείρηση που έχει συσταθεί σύμφωνα με τα άρθρα 277 
έως 284 και 291 του Δ.Κ.Κ.−Π.Δ. 410/1995) με το οποίο 
μας διαβιβάστηκε η 3/4/3.7.2006 ομόφωνη απόφαση 
του Δ.Σ. της παραπάνω επιχείρησης και μας ζητείται 
η έγκριση για την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης 
έργου προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της 
του παρακάτω ατόμου:

• Ένα (1) άτομο ειδικότητας ηλεκτρολόγου που θα ανα−
λάβει το έργο της επίβλεψης, επισκευών και συντήρησης 
των μηχανημάτων και των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 
του Βιολογικού Καθαρισμού Ιτέας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την πρόσληψη από την Δημοτική Επιχείρη−
ση Δήμου Ιτέας «ΔΕΜΒΑΙ» με σύμβαση μίσθωσης έργου 
του παρακάτω προσωπικού:

• Ενός (1) άτομου ειδικότητας ηλεκτρολόγου που θα 
αναλάβει το έργο της επίβλεψης, επισκευών και συντή−
ρησης των μηχανημάτων και των ηλεκτρικών εγκατα−
στάσεων του Βιολογικού Καθαρισμού Ιτέας. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες 
και η αμοιβή του αναδόχου θα ανέρχεται στο ποσό 
των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000€) για το παραπάνω 
διάστημα. 

Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 
της ανωτέρω επιχείρησης και υπάρχει εγγεγραμμένη 
αντίστοιχη πίστωση.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Λαμία, 3 Αυγούστου 2006

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ

F
Αριθμ. οικ. 6715 (9)
      Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης 

έργου για το ΚΕΠ του Δήμου Λιδωρικίου Ν. Φωκίδας, 
διάρκειας δώδεκα (12) μηνών.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων: α) 31 του ν. 3013/2002 

(ΦΕΚ 102 Α΄), β) 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ Α΄206), γ) 15 παρ. 
1 του ν. 3260/2004 (ΦΕΚ Α΄ 151/6.8.2004).

2. Την υπ’ αριθμ. ΟΔΕ ΚΕΠ/12690/17.7.2006 εγκριτική 
απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. περί κατανομής συμβάσεων 
μίσθωσης έργου για τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολι−
τών.

3. Το υπ’ αριθμ. 4193/ΟΔΕ ΚΕΠ/10.3.2005 έγγραφο του 
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

4. Το υπ’ αριθμ. ΟΔΕ ΚΕΠ/6901/8.9.2005 έγγραφο της 
Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την πρόσληψη ενός (1) ατόμου για το 
Κ.Ε.Π. Δήμου Λιδωρικίου Ν. Φωκίδας με σύμβαση μί−
σθωσης έργου και για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) 
μηνών.

2. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η έδρα του Δήμου.
3. Το έργο των ατόμων αυτών δεν ανάγεται στον 

κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του 
Δήμου.

4. Η συνολική αμοιβή τουανέρχεται στο ποσό των 
πέντε χιλιάδων διακοσίων ογδόντα Ευρώ (5280 €) για 
το χρονικό διάστημα των πρώτων έξι (6) μηνών μέχρι 
την συμπλήρωση των είκοσι τεσσάρων μηνών (24) και 
για τους υπόλοιπους έξι (6) μήνες στο ποσό των έξι 
χιλιάδων ευρώ (6000 €) και χρηματοδοτείται από τον 
Τακτικό Προϋπολογισμό.

5. Η σύμβαση αυτή λήγει από την χρονική στιγμή που 
το Κ.Ε.Π. του Δήμου Λιδωρικίου θα στελεχωθεί με μό−
νιμο προσωπικό.

6. Σε περίπτωση αποχώρησης, παραίτησης, διακοπής 
κ.λ.π. της σύμβασης μίσθωσης έργου με πρωτοβουλία 
του συμβασιούχου, δεν θα συνάπτεται νέα σύμβαση 
σε συνέχεια της προηγούμενης που διακόπηκε χωρίς 
την προηγούμενη έγκριση της ΟΔΕ/ΚΕΠ/ΥΠΕΣΔΔΑ, η 
οποία θα πρέπει να έχει ενημερωθεί από την αρμόδια 
υπηρεσία των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   ΄Αμφισσα, 3 Αυγούστου 2006

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ

Αριθμ. 6307 (10)
    Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης 

έργου για το ΚΕΠ του Δήμου Τολοφώνος Ν. Φωκί−
δας, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων: α) 31 του ν. 3013/2002 
(ΦΕΚ 102 Α΄), β) 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ Α΄ 206), γ) 15 
παρ. 1 του ν. 3260/2004 (ΦΕΚ Α΄ 151/6.8.2004).

2. Την υπ’ αριθμ. ΟΔΕ ΚΕΠ/12690/17.7.2006 εγκριτική 
απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. περί κατανομής συμβάσεων 
μίσθωσης έργου για τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολι−
τών.

3. Το υπ’ αριθμ. 4193/ΟΔΕ ΚΕΠ/10.3.2005 έγγραφο του 
ΥΠ.ΕΣ.Δ.ΔΑ.

4. Το υπ’ αριθμ. ΟΔΕ ΚΕΠ/6901/8.9.2005 έγγραφο της 
Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την πρόσληψη δυο (2) ατόμων για το 
Κ.Ε.Π. Δήμου Τολοφώνος Ν. Φωκίδας με σύμβαση μί−
σθωσης έργου και για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) 
μηνών.

2. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η έδρα του Δή−
μου.

3. Το έργο των ατόμων αυτών δεν ανάγεται στον 
κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του 
Δήμου.

4. Η συνολική αμοιβή του κάθε αναδόχου ανέρχεται 
στο ποσό των πέντε χιλιάδων διακοσίων ογδόντα Ευρώ 
(5280 €) για το χρονικό διάστημα των πρώτων έξι (6) 
μηνών μέχρι την συμπλήρωση των είκοσι τεσσάρων 
μηνών (24) και για τους υπόλοιπους έξι (6) μήνες στο 
ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6000 €) και χρηματοδο−
τείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό.

5. Η σύμβαση αυτή λήγει από την χρονική στιγμή που 
το Κ.Ε.Π. του Δήμου Τολοφώνος θα στελεχωθεί με μό−
νιμο προσωπικό.

6. Σε περίπτωση αποχώρησης, παραίτησης, διακοής 
κ.λπ. της σύμβασης μίσθωσης έργου με πρωτοβουλία 
του συμβασιούχου, δεν θα συνάπτεται νέα σύμβαση 
σε συνέχεια της προηγούμενης που διακόπηκε χωρίς 
την προηγούμενη έγκριση της ΟΔΕ/ΚΕΠ/ΥΠΕΣΔΔΑ, η 
οποία θα πρέπει να έχει ενημερωθεί από την αρμόδια 
υπηρεσία των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  ́Αμφισσα, 3 Αυγούστου 2006

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(11)

    Στην υπ’ αριθμ. Φ 100604/14456/6.7.2006 απόφαση του 
Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 954/20.7.2006 τεύ−
χος δεύτερο και αφορά την αποδοχή της από 10.2.2004 
αίτησης πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 

Ελσαουί Ρααφάτ του Φουάντ και στη σελίδα 13420 στή−
λη πρώτη και στίχο 18 εκ τω κάτω επιφέρεται η πιο 
κάτω διόρθωση:

Από το λανθασμένο «….ΕΔΣΑΟΥΪ ΡΑΑΦΑΤ του ΦΟΥ−
ΑΝΤ…..»

Στο ορθό «…. ΕΛΣΑΟΥΪ ΡΑΑΦΑΤ του ΦΟΥΑΝΤ….».

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)  
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ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ
ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

Óå Ýíôõðç ìïñöÞ:
• Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìÝ÷ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 0,20 euro ãéá êÜèå åðéðëÝïí ïêôáóÝëéäï Þ ìÝñïò áõôïý.
• Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíÜ óåëßäá.
Óå ìïñöÞ CD:

Ôåý÷ïò Ðåñßïäïò ÅURO Ôåý÷ïò Ðåñßïäïò ÅURO
A~ ÅôÞóéï 150 Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí ÅôÞóéï 50
Á 3ìçíéáßï 40 Í.Ð.Ä.Ä. ÅôÞóéï 50
Á´ Ìçíéáßï 15 ÐáñÜñôçìá ÅôÞóéï 50
Â’ ÅôÞóéï 300 ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò ÅôÞóéï 100
B~ 3ìçíéáßï 80 ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ ÅôÞóéï 5
Â´ Ìçíéáßï 30 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí ÅôÞóéï 200
Ã´ ÅôÞóéï 50 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí Åâäïìáäéáßï 5
Ä´ ÅôÞóéï 220 Á.Å. & Å.Ð.Å Ìçíéáßï 100
Ä~ 3ìçíéáßï 60

• Ç ôéìÞ ðþëçóçò ìåìïíùìÝíùí Ö.Å.Ê  óå ìïñöÞ cd-rom áðü åêåßíá ðïõ äéáôßèåíôáé óå çëåêôñïíéêÞ ìïñöÞ êáé ìÝ÷ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 1 euro áíÜ 50
óåëßäåò.

• Ç ôéìÞ ðþëçóçò óå ìïñöÞ cd-rom äçìïóéåõìÜôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý÷ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíÜ Ýôïò.
ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. :    ôçëåöùíéêÜ : 210 - 4071010,    fax : 210 - 4071010     internet : http://www.et.gr.

* Ïé óõíäñïìÝò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìÞò êáôáâÜëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531 êáé ôï ðïóü õðÝñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ
ðïóïý ôçò óõíäñïìÞò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) èá ðñÝðåé íá áðïóôÝëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí
áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ.

* Ç ðëçñùìÞ ôïõ õðÝñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé÷åß óå óõíäñïìÝò, åéóðñÜôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ.
* Ïé óõíäñïìçôÝò ôïõ åîùôåñéêïý Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá ëÞøçò ôùí äçìïóéåõìÜôùí ìÝóù internet, ìå ôçí êáôáâïëÞ ôùí áíôßóôïé÷ùí ðïóþí óõíäñïìÞò êáé ÔÁÐÅÔ .
* Ïé Íïìáñ÷éáêÝò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé÷åéñÞóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ÷ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìÞò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðÝñ

ôïõ ÔÁÐÅÔ.
* Ç óõíäñïìÞ éó÷ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñÜöïíôáé óõíäñïìçôÝò ãéá ìéêñüôåñï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá.
* Ç åããñáöÞ Þ áíáíÝùóç ôçò óõíäñïìÞò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìÝ÷ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êÜèå Ýôïõò.
* Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá÷õäñïìéêÝò åðéôáãÝò êáé ÷ñçìáôéêÜ ãñáììÜôéá äåí ãßíïíôáé äåêôÜ.

Ïé õðçñåóßåò åîõðçñÝôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíÜ áðü 08.00~ Ýùò 13.00~

Óå Ýíôõðç ìïñöÞ Áðü ôï Internet

Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.) 225 6 1906
Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò êôë.) 320 6 2256
Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ
Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.) 320 6 1606
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.) 160 6 956
Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ
ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èÝóåùí ÄÅÐ êôë.) 33 6 ÄÙÑÅÁÍ
Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.) 65 6 336
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.) 10 6 ÄÙÑÅÁÍ
Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å. 2.250 6 6456
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.) 225 6 956
Ðñþôï (A´), Äåýôåñï (Â´) êáé ÔÝôáñôï (Ä´) _ 4506

• Ôï ôåý÷ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöÞ) èá áðïóôÝëëåôáé óå óõíäñïìçôÝò ìå ôçí åðéâÜñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñÜ ôá÷õäñïìéêÜ Ýîïäá.
• Ãéá ôçí ðáñï÷Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêÞò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìÝíùí åôþí êáé óõãêåêñéìÝíá óôá ôåý÷ç Á´, Â´, Ä´, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí &

ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò  Äéáêçñýîåùí, Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí êáé Á.Å. & Å.Ð.Å., ç ôéìÞ ðñïóáõîÜíåôáé ðÝñáí ôïõ ðïóïý
ôçò åôÞóéáò óõíäñïìÞò Ýôïõò 2006, êáôÜ 40 euro áíÜ Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíÜ ôåý÷ïò.

ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227 (2310) 423 956
ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63 (210) 413 5228
ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327 (2610) 638 109

(2610) 638 110
ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï (26510)  87215
ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1 (25310) 22 858

ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï (2410) 597449
ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13 (26610) 89 122

(26610) 89 105
ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2 (2810) 300 781
ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1 (22510) 46 654

(22510) 47 533

Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.:  210 527 9000

Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210)8220885 - 8222924

ÄùñåÜí äéÜèåóç ôåý÷ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêÜ áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá

ÄùñåÜí áíÜãíùóç äçìïóéåõìÜôùí ôåý÷ïõò Á´ áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê.

ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê.

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
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